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Abstract:
Nowadays one of the most important issues in urban
design is providing a valuable situation for women and
fulfilling their physical, mental, social and recreational
needs. Dealing with amenity issues of women and their
active presence in society has necessitated the
development of Ladies Parks in many Iranian cities.
However, less attention has been paid to recognize
women motivations to use such kind of parks and their
effects on development of such spaces. Tabriz city is not
exceptional among the Iranian cities. The present study
aims to identify women motivations to go to Ladies Parks
in Sahand, Tabriz. Using a face to face method, 120
visitors of the park were interviewed. The questions were
about the reasons and motivations of women to go to the
park, impacting factors on their physical health, their
favorite activities and correctitude of creating Ladies Park
idea. For analyzing the data, SPSS and Excel software
were applied. The results of the present study showed that
the main factor to motivate the women to use the Ladies
Park is doing exercise and sport activities in order to reach
the body fitness and weight losing. Also, some other
reasons such as unemployment, loneliness, spending
leisure time and visiting friends are the internal factors for
using the Ladies Park by women of Sahand city. Physical
development of social spaces as well as expansion of
sport facilities can play an effective role in success of
Ladies Parks.
Key words: women leisure time, motivation, Ladies
Parks, new city of Sahand.
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:چكیده
 رو ی و اجتما ی و،امروزه جایگاه زنان و پاسخخوگییی ن نیازیای جسخخمی
فرایم نمیدن سخخختری رای پر نردن او ار فراآن انیا یای از میمتری
 ﺗیجن ن ضیر فﻌال زنان در.حث یا در طرا ی فضایای فراآتی می اشد
اجتماع و نیز م سائل مر یط ن ا سایش انیا میجب ا داث پارک یای انیان
 ا ای ال شناخن انگیزه یای انیان از رفت ن پارنیا و ﺗاثیر.شده ا سن
ان ر ﺗیسخخخﻌن پارنیا در ایران از جمشن شخخخیر ﺗوریز میرد ﺗیجن رار نگرفتن
 ای ﺗحقیق جین شنا سایی انگیزه زنان رای مراجﻌن ن پارک انیان.ا سن
 نﻔر از زنان در626  د ر ای راستا از.در شیر جدید سیند انجام شده ا سن
 مت.محدوده پارک انیان شیر جدید سیند م صا ون ضیری ﻌمل امد
،مصا ون متشال از سیاالﺗی در اره شل و انگیزه استﻔاده از پارنیای انیان
یامل میثر در ﺗامی سالمن جسمانی انیان و فﻌالین یای میرد ال ن انیا
 رای ﺗحشیل داده.و یمچنی در ستی ایده ایجاد پارک یای انیان می ا شد
 نتایﺞ. استﻔاده شده اسنexcel  وspss یای پﮋویش از نرم افزار یای
پﮋویش نشان می دید امل اﺻشی در فرایم نمیدن انگیزه مراجﻌن رای افراد
ورزش و استﻔاده ازﺗجییزار ورزشخی و الآری و رسخیدن ن ﺗناسخب اندام و
 یم.یااری امل میم دیگر انیان رای ضخخیر در ای پارک یا می اشخخد
چنی ریایی از ﺗنیایی و گذران او ار فراآن ا اشخخخوای دیگر از جمشن
 ﺗی سﻌن نالودی.دو ستان یامل درونی میثر در مراجﻌن ن پارنیا یده ا سن
فضایای اجتما ی و یمچنی اماانار ورزشی می ﺗیاند در میفقین پارنیای
.انیان نقش میثری ایﻔا نند
 شیر، پارک یای انیان، انگیزه، او ار فراآن زنان:واژههای كلیدی
.جدید سیند
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مقدمه
ا گ سترش شیرن شینی و ورود ﺗانیلیژی ن زندگی شو صی
افراد ،زنان از او ار فراآن یشخخختری در زندگی رخیردار می
شخخخیند .ن طوف افزایش او ار فراآن ،ﺗحرک ای افراد تدریﺞ
نمتر شده و مسائشی از ویل چا ی و نم ﺗحرنی و مسائل روانی
شخخییع یشخختری پیدا نرده اسخخن .پارک یای شخخیری از جمشن
ف ضایای میمی می ا شد نن اماان گذراندن او ار فراآن را
رای زنان فرایم می نند .در سخخخال یای اخیر پارک یای ویﮋه
ای ا ا سم پارک انیان در شیریای ایران ﺗی سط شیرداری یا
ا داث شخخخده نن فقط زنان ق ورود ن ای پارک یا را دارند.
پارک ماانی رای ا سترا ن ،ورزش ،ارﺗواط ا طویﻌن ،ارﺗواط ا
دوسخخختان و انجام ورزش یای فردی و اجتما ی می اشخخخد،
( .)Hami ،2966:6833نیازیای رو ی افراد ن یامل متﻌددی
از جمشن جنس ،س  ،فرینگ ،طوقن اجتما ی و ﺗجر ن وشی انان
ستگی دارد .ایمین نار ری فضای سوز ﻌد از انقالب ﺻ خنﻌتی
سخیار یشخختر شخخده اسخخن .امروزه ا تیاجار اجتما ی ﺗحن
ﺗﺄثیر مستقیم یامل ا تصادی و ﺻنﻌتی رار گرفتن و فرم ﺗازه
ای یافتن و در ای شتاب ﺻنﻌتی شدن و انقالب ﺗانیلیژیای،
انچن شاید در ای میان نم رنگ ﺗر شخخده اسخخن ،حث رفاه و
اسایش و ا تیاجار روانی شیروندان در شیریا اسن ( pp:13-
)Colachi, 2006, pp:13-28 .28.
در گذشتن مسئیلین زنان در خانن سیار یشتر از صر اضر
ید ،پیشرفن ﺻنﻌن و ﺗانیلیژی میجب ﺗسریف و سییلن
سیاری از ناریای خانن شده اسن .ای مسالن یای از دالیشی
اسن نن امروزه زنان رآون یشتری ن فضایای یرون از خانن
نشان میدیند .فضایای سوز شیری (پارنیا و ﺗﻔرجگاهیا) ن
نیان وشی میمی از ساختار محیط زیستی شیر می اشندنن
نقش سیار میمی را در دنیای پر از اشیب امروزی شیریا دارند
و در ای ی ﺗیجن ن شالگیری و ﺗنیع انیا و ﺗداوم در یوید
مشارد انیا نقش اساسی در نایش اضﻄراب یای روزافزون
شیروندان در شیریا دارد( .)Byrne, 2010و ﺗیسﻌن نالودی
انیا در زمینن انیاع خدمار ارائن شده اید در راستای ضروریار
زندگی شیری و در پاسوگییی ن نیاز شیروندان و ن دسن
اوردن الگییای اارزشی نن دارای مﻌانی ومﻔاییم منتﺞ از درون
جامﻌن اسن اشد چرانن ای امر می ﺗیاند در جین ایجاد فضای
سالم و ا ارزش شیری نیز اار گرفتن شید(. Tsaur et al,
.)pp: 640-623. 2006
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و طرا ی ن شمار می رود .چن سا فضایایی نن ن را تی رای
جنس مذنر ا ل یره گیری اسن ،ولی رای زنان نارایی چندانی
ندارند .پارک یای انیان پاسخخوی رای ای چنی نیازیای زنان
می ا شد .نا رای ا ﺗیجن ن ایمین میضیع در پﮋویش اضر
سﻌی گردیده اسن ن مقیلن انگیزه یای ﺗرجیحی انیان رای
ضیر در پارک یای انیان پرداختن شید.
انتظام وشخخخیدن ن محیط و روا ط میان امنین اجت ما ی و
سخخاختار محیﻄی یا اﺻخخل ن سخخاب می رود .ا ﺗیجن ن ای
مﻄشب نن یش از نیمی از جمﻌین ایران را زنان ﺗشخخخایل می
دیند ،الزم اسخخن نن ن ای گروه و نیازیای جسخخمی و رو ی
انیا ﺗیجن ویﮋه شخخید .یمن گروه یای سخخنی زنان از دختران ﺗا
سخخالمندان نیازمند ماین جدی رای ارﺗقای یمن جانون نیﻔین
زندگی و سالمن یستند.
در شیریای ایران ،ف ضایای موتص انیان محدود یده و
ای نموید نامال محسیس می اشد .ن میجب دالیل مذیوی و
فرینگی ،ورود مردان ن فضخخخایای میمی ا ث ﺗرییر نیع و
شال فﻌالین زنان می شید .ای محدودین یا ا ث ﺗرییر شال
طویﻌی فﻌالین یا و یم چنی شال شادی زنان می گردد (دادور
و واسخخخی ،2966 ،ی .)8-9یای از میمتری دال یل رای
محدودین زنان در فضخخایای موتشط ،مر یط ن دم ازادی انیا
در انجام فﻌالین یا و دیده شدن ﺗی سط مردان می ا شد .زنان
رای دا شت ازادی مل و ننار گذا شت پی شش نامل نیازمند
فضخخایای ویﮋه اند ،در ای راسخختا در سخخال یای اخیر ایده ایجاد
پارک یای انیان در انثر شخخخیر یای زری ایران از جم شن
ﺗوریزشال گرفتن اسن .شناخن انگیزه یای ﺗرجیحی انیان می
ﺗیاند ن یوید شرایط و نیﻔین پارک یای انیان از جمشن پارک
انیان شیر جدید سیند منجر شید .پارک یای انیان الوه ر
ن خخار ری پ خخارک و فض خخایی س خخوز ،اماان خخار رف خخایی و
ﺗﻔریحی و امیزشی را نیخخخ خز رای انیان فرایم نرده و میجب
مشارنن یرچن یشتر انیا در ای زمینن یا شده و میجب ارﺗقای
ن خارایی اجتم خا ی و خانیادگی انان در زندگی می اشد ،نن ن
ﺻیرر آیر مستقیم میجب ارﺗقای جامﻌن خیاید شد.
در یمی ارﺗواط نتایﺞ پیشینن شناسی انی از ان اسن نن
یش از نیمی جمﻌین نشیر زنان و وش مده انیا خانن دارند.
ا در نظر گرفت شرایط فرینگی و اجتما ی ایران ا داث پارک
یای انیان رایی رای از ی ردن و نایش محدودین یا و
مشخخاالﺗی اسخخن نن زنان در فضخخایای میمی و پارک یای
شخخیری ا ان رو رو یسخختند (خانزاد و یمااران .)2966 ،الوتن
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ایده پارک یای انیان جدایی جن سیتی را ن یمراه دا شتن ا سن
نن میافقان و موالﻔان زیادی را ا خید یمراه نمیده اسخخن .ده
ای از متوصصی جدایی زنان از مردان را نی ی ﺗییی ن زنان
دانسخخختن در مقا ل ده ای دیگر ای ایده را روشخخخی نارامد در
ایران و سایر نشیریای ر ی ن دلیل مشترنار مذیوی شمداد
می ننند (زنجانی زاده ،2996،ﺻخخخص  .)124-199ناظمی در
سخخال  2993یان می نند نن ایجاد پارک یای انیان ن نیان
راه شی رای م قا شن ا مشخخخاالر در پارن یای میمی می
اشدنن زنان ا انیا رو رو یستند.
ا ای ال پارک یای انیان اخیرا روشی نمایشی و ﺗوشیری
رای انیان ن نار رفتن ا سن ن طیریان از نظر ﺗی سﻌن نالودی
و اماانار میرد نیاز سیار نم محتیا یده و فقط ا ایجاد صار
سیمی یا ا نا شن یای مترانم ،نیان پارک انیان را ن ف ضا
اختصخخای داده اند و ﺗالشخخی رای یوید نیﻔین ای پارک یا
انجام نمی شید .ا اینان جدا سازی ف ضایی مردان و زنان ری شن
در مسخخخا ئل مذیوی دارد ،یا مل مت ﻌدد دیگری رای ای جاد
ف ضایای موتص انیان تی در ن شیریای پی شرفتن یان شده
ا سن .فرینگ و سوا زندگی مردم از ماانی ن ماان دیگر و
از نشیری ن نشیر دیگر متﻔاور اسن.
جدا سازی مردان از زنان ی شتر از اینان مر یط ن جن سین
ا شد ،مر یط ن فرینگ و سوا زندگی مردم می ا شد .رای
مثال یا پارک موتص انیان در میامی امریاا ا مسخخا ن 66
انر ،ا دارا یدن ف ضای پیا نیا ،محل نمای شگاه ،رخدادیای
فرینگی و یمچنی زمی ازی نیدنان ساختن شده ا سن .ای
پارک یم اننین محشی رای ﺗوادالر اجتما ی زنان جین اال
ردن نیﻔین زندگی انیا استﻔاده می شید .پارک دیگر در نشیر
افرانستان ن مسا ن  8انر ساختن شده ید نن از سال  6331ﺗا
 2996ستن ید و امروزه ن یا ماان سیار جذاب رای زنان
ﺗودیل شده اسن .مقایسن پارک انیان در ای نشیریا نشان می
دید ،پارک انیان در امریاا ن منظیر امیزش روش یای جدید
رای یوید مدیر ین ز نان و یمچنی محشی رای نار یا ی
ا ستﻔاده می شید و ورود ا ایان ن ای پارک ممنیع نمی ا شد.
در پارک انیان نا ل زنان در ویشن اول رای ریایی از یانی
سخخخوتگیرا نن در میرد پیشخخخش و در وی شن دوم رای افزایش
ﺗﻌامالر اجتما ی از ان ا ستﻔاده می ننند .در الیان در ﺗیران
پارک انیان ن منظیر فرایم نمیدن یا فضخخای ا ل اسخختﻔاده
رای زنان و ا یدف ایجاد ﺗنیع در ف ضایای میمی می ا شد.
ﻌد از انقالب ،یمیشخخن نیاز ن یا محیط ﺗﻔریحی سخخر از رای
انیان ا ساس می شد ﺗا اینان در ارد یی شن ، 85ی ستان ن شاط

ﺗیران ﺗودیل ن پارنی رای انیان شخخد .پارک انیان ،در اﺗی ان
رسخخالن ،ﺗقاطف اﺗی ان قانی و خیا ان شخخیید ناوه وا ف شخخده و
سخخخال  85ﺗا ن امروز فقط انیان ق ورود ن ان را دارند .الوتن
ای انین شامل روزیای جمﻌن و ایام ﺗﻌﻄیل نمیشید .ای پارک
نزدیا ن یسخخخن یاتار وسخخخﻌن دارد .ای پارک مجیز ن
پیسختیای مﻌمیلی و رفن ای دوچرخنسخیاری ،سخال ورزشخی
شامل زمی والیوال و ساتوال ،سال ﺗیر و نمان ،وسایل ازی
نید نان ،ا زار و لیازم ﺗ ندرسخخختی در فضخخخای از یسخ خ تان،
سرویسیای یدا شتی االچیق و نیمان و م سیریای منا سب
پیادهروی و خانن فرینگ ا اماانار امیزشی اسن.
پارکیای انیان ن جین اخت صا ﺻی یدن رای انیان و
ﺗامی نیازیای روانی و فیزیای انیا دارای ایمین ی شتری می
اشند .چخرا نخن فرﺻخخنیخخایی را خخرای ورزش ،اسخخترا ن
و سخخخخ خالمتی دنی و ذینخ خی و رفخ خف مشخ خاالر اجتما ی و
جشیگیری از محرومین اجتما ی ،ن وس خیشن دسترسی ﺗمام زنان
خن اماان خار و ﺗس خییالر خن وج خید م خی اورن خد .در فضایای
موتص انیان زنان ادر خن س خییم خیدن ﺗجارب خید ا ی خم
یس ختند و یمچن خی خر ا س خاس انزواء خید در جامﻌن آشون
میننند.
فَراآن ن زمانیایی اطالق می شید نن افراد نار ضروری
رای ان جام نداشخ خ تن و مﻌمیالً در ای میا ف ﺗ ما یل ن ان جام
فﻌالینیای فرح وش و ن شاطاور ی شتر می شید .او ار فراآن
زمانیایی اسخخن نن فرد ان را طوق ﺗمایالر شخخوصخخی خید و
رای شخخخوص خید ﺗنظیم مینند و رنامن ان در میرد یرنس
متﻔاور اسن و ن سشیقن ،نیازیای رو ی ،س و ﺗیان مالی افراد
وا ستن ا سن .یر رر و ر ن نیان ﺻا ب نظر ﺗﻌشیم وﺗر ین،
مﻌتقد اسخخخن نن او ار فراآن اید نیازیای درونی انسخخخان را
رطرف نمیده و او را از ید و ند یا ریا سخخازد .انسخخان دراو ار
فراآن ،از ﺗﻌیی نیع فﻌالیتش ﺗیسخخط دیگران ازاداسخخن نن ای
میجب ﺗمایز ان از نار می شید .ن نحیی نن ان سان ن مﻌنای
وا ﻌی نشمن ،ان گینن نن مایل اسخخخن رفتار می نند (جاللی
فرایانی.)6939،
محدودینیای فراآتی زنان در چیار د ستن طوقن ندی می
شخخخید :م حدود ین یای ذاﺗی جام ﻌن نن از طریق امیزش،
اجتما ینردن و ر سانن ،ساختار و روا ط درر ﺗثوین می شید،
محدودین یای ذاﺗی می ﻌین یای زنان مانند خانیاده از جمشن
روا ط ا یمسخخخر ،محدودین یای مر یط ن مدیرین فراآن و
محدودینیایی نن ر اثر انگارشیای زنان نسخخخون ن خید ن
وجید میاید (یییود ،6989 ،ی .)621-626
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در رن نیزده در ایاالر متحده ا انتقال ﺗیلید محصخخخیل از
داخل خانن ن محیط خارجی نقش یای مردان و زنان نیز ﺗﻌریف
شخخخد .ر ای اسخخخاس زنان یده دار نقش زاد و ولد فرزندان و
ﺗر ین انیا و فرایم نمیدن آذا و لواس و م حافظن و یر چن
رای گذران زندگی روزمره میرد نیاز اسن یستند .ای ﺗصییر از
جدا سازی جن سیتی ید نن خانن ن نیان پنایگایی رای زنان
ن شمار می رفن .مراجﻌن یشتر زنان در پارنیای شیری اآشب
در مت خانیاده و فﻌالیتیای مرا وتی از نیدنان و در ماانیای ا
ﺗﻌداد زیاد استﻔاده ننندگان می اشد.
زنان پاین یای اﺻشی شال گیری یا خانیاده سالم یستند
و نقش اناار ناپذیر در ﻔظ سخخخالمن روان قین افراد خانیاده را
دارند .از ای نظر سیاری از زنان خانن دار خارج از م شرشن یای
روزانن و نار یرون از خانن ،یا فراآتی محدود ،اندک و ﺗان ﺗان
دارند یا فراآن دارند اما ان را در ﺗنیایی دون داشت رنامن ای
از پیش اندیشیده شده می گذرانند ،رای یشتر انیا فراآن یﻌنی
ﺗماشخخای ﺗشییزیین یﻌنی فیشم و سخخریال در او ار یااری ،یﻌنی
خرید و اال و پایی نردن مرازه یا .سخخخالمن روانی زنان در
سالمن خانیاده و جامﻌن نقش میثری دارد و از ان جا نن آالب
ا نان درگیر ناریای ﺗاراری ،ی و ﻔن و گاه مالل اور خانگی
یسخختند ازافرینی یای جسخخمانی و روانی انیا از ایمین زیادی
رخیردار اسن.
امروزه ضیر گ سترده زنان در ر ﺻن اجتماع و نقش مؤثر
انان در جامﻌن اناارناپذیر ا سن .مﻄالﻌار در امریاا و انگش ستان
ن اثوار ر سانده نن زنان زمان نمتری از مردان را ن فﻌالیتیای
ﺗﻔریحی اختصای می دیند .ﺗﻔریح و سرگرمی زیر مجمی ن ای
از فﻌالین یای فیزیای یسخختند نن یا شخخاخص سخخالمن در
ایاالر متحده امریاا ن ساب می رود .در سال  6331رئیس
یداشخخن ایالن متحده گزارش داد نن مردم ای نشخخیر فﻌالین
یای فیزیای سخخخیار پایینی دارند نن ای مﻄشب در میرد زنان
ﺻخخحن یشخختری دارد .شخخاخص امنین در محیط یای یرونی
سیار پیچیده اسن .میمتری ناتن در ﺗمام ماانیای موصیی
زنان ،نوید محدودین رای پیشش یده نن استقوال از انیا را دو
چندان نرده اسخخن .در ﺗحقیقار ا تدایی در prospect park
آالب دلیل زنان رای ضیر در پارک ،مرا ون از نیدنان دیدار
ا دوسخخختان و خییشخخخاوندان و جنون یای طویﻌی زیوایی یده
اسن) .(Krenichyn, 2004انگیزه ،در لرن ن مﻌنای سوب و
دلیل و چیزی اسخخخن نن نسخخخی را ن ناری وادار می نند .در
اﺻﻄالح نیز مﻔییمی اسن نن دو جنون در ان لحاظ شده اسن.
از یا سخخخیی ،محرک رفتار اسخخخن نن یمان امل و نیروی
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درونی اسخخن و رفتار فرد را میجب می شخخید و از سخخیی دیگر،
دارای نتیجن و یدف ا سن نن یمی شن از جنون ی ﺗﺄثیر در رفتار،
ن یدفی ﺗی جن دارد؛ چرا نن ییچ رف تاری دون انگیزه ان جام
نمی شید.
ام خ خروزه در جیام خ خف پیش خ خرفتن ،جایگاه زنان ن یای از
ناار اﺻ خشی طرا خی ش خیری دل گشتن اسن ،ن گیننای نن
خیاستگاه انان در زمره شاخصنیای اﺻشی طرا ی شیری خخخن
شخخمار مخخی رود .مﻄالﻌار در زمینن ﺗﻔریح و سرگرمی زنان ن
 29سخخال ول ر میگردد .اما اطال ار زیادی در زمینن ﺗﻔریح و
سخخرگرمی زنان در نشخخیریای در ال ﺗیسخخﻌن از جمشن ایران در
دسخخن نیسخخن .فرینگ و نﮋاد در ﺗﻔریح و سخخرگرمی زنان نقش
اساسی دارد.
یندر سین در دین  6389ر ا ساس ﺗحقیقار خییش ن ای
نتیجن رسخخخید نن چارچی ی ا روش یای گیناگین رای ادراک
ﺗﻔریح و سرگرمی زنان ضرورر دارد .یمانﻄیر نن گﻔتن شد در
پیرامین ﺗﻔریح و ﺗﻔرج زنان مسخخشمان از فرینگ یای خاورمیانن
ای اطال ار سیار نمی در اختیار ا سن .چارچیب مﻔییمی ای
مقالن در میرد ﺗمرنز فرینگی ﺗﻔریح و ﺗﻔرج ا نگاه ن  9طوقن
ندی درون فردی  ،م یان فردی و م حدود ین یای فیزیای
ان جام یاف تن اسخخخن .ز نان در ف ﻌال ین یای فزیای و ﺗﻔریح و
سخخرگرمی یش از مردان ا محدودین میاجن می شخخیند.نن ای
امر ریشن در پاین یای جنسیتی دارد.
سالمن ج سمی در قیقن نا شی از مشارد در سن ا ضاء
دن ا سن .از نظر ییلیژیای مل منا سب سشیل یا و ا ضاء
دن و یماینگی انیا ا یم نشانن سالمن جسمی اسن  .دییی
اسن سنجش سالمن روانی نسون ن سالمن جسمی مشال
ﺗر خیاید ید در اینجا ﺗنیا نداشت یماری روانی مد نظر نیسن
شان درر ﺗﻄا ق ا شخخخرایط محیﻄی  ،داشخخخت اس الﻌمل
مناسخخخب در را ر مشخخخاالر و یادث زندگی جنون میمی از
سخخالمن روانی را ﺗشخخایل می دید  ،ناتن دیگری نن اید در
اینجا ن ان اشاره نرد اینان سیاری از یماری یای روانی نظیر
ا ضﻄراب ،اف سردگی و آیره ر روی سالمن ج سمی ﺗاثیر گذار
اسخخن و ارﺗواط متقا شی ی یماری یای روانی و جسخخمی وجید
دارد .ﻌضخخی از نشخخخانن یای سخخخالمن روانی وارﺗسخخخن از:
سازگاری فرد ا خیدش و دیگران  ،ضاور ﺻحیح در رخیرد
ا مسائل  ،داشت رو ین انتقاد پذیری و داشت مشارد مناسب
در رخیرد ا مشاالر.
یای از زمینن یای مده یماری یا و مشخخخاالر روانی و
یارض جسخخخمی و اجتما ی ان ا سخخخاس پیچی ،یییدگی و
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ﺗزلزل رو ی اسن نن ناشی از فقدان ﻌد مﻌنیی در افراد اسن .
ایمان ،یدفدار یدن زندگی ،پای ندی اخال ی ،ﺗﻌاون  ،داشخخت
س ظ و ﺗیجن یشتر ن مسائل مﻌنیی زندگی ا ث نایش
اضﻄراب ،ﺗزلزل رو ی و یارض ناشی از ان می شید.
از دیدگاه فرینگی طوقن ندی سخخاختاری ،فرا شخخوصخخی و
درون شو صی محدودین یا ا یم یم پی شانی دارند و مما
اسخخن خیشی مﻔید نواشخخند .میضخخیع جنسخخین و فرﺻخخن یای
فرینگی یا پیش نگری وش دیگری از حث محدودیتیاسخخن.
ن نیان مثال انتظارار مرا وتی نزدیاان و خییشاوندان از زنان
از یامل محدودنننده انیا در مشارنن در فﻌالین یای ﺗﻔریحی
و سخخرگرمی ن شخخمار می رود Martin .و Masonدر سخخال
 2999ن فﻌالین یای ﺗﻔریحی ن نیان میضخخخی ی میم در
اجتماع ،سیا سن و محیط سیا سی می پردازند .مﻄالﻌن زنان در
ن شیر جمییری ا سالمی ایران ،ﺗﻔریح و سرگرمی را ا شاارا ن
مخخذیخخب و فرینخخگ پیینخخد میزنخخد .مﻄخخالﻌخخار محخخدودیتیخخا
ﺗیسخخخط  Stodoloskoدر سخخخخال  2996در زمی نن ﺗﻔریح و
سرگرمی اذ ان میدارد نن انیا را نواید ن د ستن یای ناگیانی و
نیﺗاه مدر و فﻌالین یای ویﮋه ﺗقسخخخیم ندی نرد شان اید ا
دیدی جامﻌتر ن ان نگریسخخن .سخخمول یا و نمادیا در فرینگ
اسالمی سیار اشاارند خصیﺻا رای زنان .رای مثال پیشیدن
جاب ﺗیسط زنان مسشمان یا نماد وا ستن ن مذیب اسن .ا
ﺗیجن ن اینان یش از نیمی از جمﻌین ن شیر زنان می ا شند و
ا نظر ن شخخرایط فرینگی و اجتما ی ایران ،ا داث پارک یای
انیان رو شی منا سب و نارامد رای ﺗقشیل ف شاریا و محدودین
یای ا مال شده ن انیا می اشد .پارک یای موتص انیان نن
ﺗنیا در ایران نن در نشخخیریای اروپایی نیز جایگاه خید را یافتن
اند .در دنیای امروزه نن پیشخخخرفن یای ﺻخخخنﻌتی میجب نم
ﺗحرنی و ن طوف ان م شاالﺗی نظیر چا ی ،ی شتر شدن او ار
فراآن و یااری شده اسن ،ای پارک یا زمینن ای را خخخخخرای
ورزش و نرمش ،اسخخترا ن و سخخالمتی دنی و ذینخی و رفخف
مشخخخخخخاالر اجتما ی فرایم می نمایند .نا رای انجام ای
ﺗحقیق ضخخخروری یده و اطال ار ان می ﺗیاند در طرا ی یتر
ای پارنیا میرد استﻔاده رار گیرد.
داده ها و روش كار
ا زار جمف اوری اطال ار در ای ﺗحقیق مصخخخا ون انﻔرادی و
رودررو می ا شد .روش م صا ون راى مﻄالﻌار میق ،ژرفانگر
و میردى روش مناسخخخوس اسخخخن؛ زیرا ﺗﻌداد افراد میرد مﻄالﻌن
محدودند؛ نا رای  ،وسخخخﻌن جامﻌن نم ،ولس ا مق مﻄالﻌن

نارامد می اشخخخد و محقق وی س مس ﺗیا ند ا ماق و زوایاى
میضخخخیع میرد مﻄالﻌن را ااود ،ای روش راى مﻄالﻌن افراد
جامﻌناى نن سخخیاد الزم را ندارند ،سخخیار مﻔید اسخخن .در ای
پﮋویش انگیزه زنان رای مراجﻌن ن پارک انیان و پیشخخنیادار
انیا رای ﺗقیین اثر و شی ای پارک یا در سالمن ج سمی و
رو ی و فرینگی انجخخام می گیرد .یم چنی داده یخخای ای
مصخخا ون رای ﺗیسخخﻌن نالودی پارک یای انیان میرد ررسخخی
رار می گیرد
سیاالر طرح شده رای انجام ای ﺗحقیق شامل چند وش می
اشد.
اطال ار میمی :سیاالر وش اول در رگیرنده اطال ار
شوصی از ویل سخ خ و وضخخخﻌین ﺗایل می اشخخخد .سخخخﻄح
ﺗحصخخیالر امل میثر دیگری در شخخناخن ﺗرجیحار افراد می
اشد نن در ای ﺗحقیق میرد ررسی رار می گیرد.
انگیزه :سخخیال مر یط ن شخخناخن انگیزه یای ﺗرجیحی انیان
رای مراجﻌن در پارک یای انیان میرد پر سش رار میگیرد .در
ای وش انگیزه یای درونی و یرونی ررسی می شید.
فﻌالین :در ای وش از مصخا ون فﻌالین یای ﺗرجیحی انیان
میرد پرسخخخش رار می گیرد .ف ﻌالیت یا می ﺗیان ند ن دو گروه
پرﺗحرک مثل دویدن و فﻌالیتیای ارام از ویل ن ش ست ﺗق سیم
ندی شخخیند .شخخناسخخایی فﻌالیتیا در طرا ی و ﺗیسخخﻌن نالودی
پارنیای انیان میرد استﻔاده رار می گیرند.
جامﻌن اماری اسخختﻔاده ننندگان پارک انیان در شخخیر جدید
سیند می ا شد .نمینن اماری مت شال از  626نﻔر می ا شد .ن
طیر مﻌمیل ن دلیل زمان گیر یدن و نیﻔی یدن مصخخا ون در
ای نیع مﻄالﻌار ﺗﻌداد شخخرنن ننندگان زیاد نمی اشخخند .ﻄیر
مثال  Kira krenchynدر سال  2994ﺗﻌداد 699نﻔر مصا ون
شینده انتواب نرده ید؛ ا ای ال نمینن اماری ﺗحقیق اضر
یشتر از مﻄالﻌار وشی در نظر گرفتن شده اسن.
مصخخا ون در ﺗمامی سخخا ار روز در ایام یﻔتن ن ﺻخخیرر
ضخخخیری انجام گردید .انجام مصخخخا ون ا انتواب مصخخخا ون
شیندگان اآاز می شید .مصا ون گر اید یمیاره ن خاطر داشتن
اشخخخد از دخالن دادن پیش داوری یا ،دیدگاه یا و اگایی یای
وشی خید ر رفتارش جشیگیری نند .یمچنی ﺗا د مما  ،از
خارج شخخدن پاسخخن دینده از یﻄن سخخؤال و ن اشخخین رفت او
جشیگیری نند .پا سن یای م صا ون شیندگان ﺗی سط م صا ون
نننده د ن و ن سخر ن ناتن رداری می شخد و اماان ضخوط
ﺻدای زنان دلیل دم ر ضاین انیا اماانپذیر نوید .م صا ون یا
66د ی قن ﺗا  99د ی قن طیل می نشخ خ ید .پس از ﺗی یة مت
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نیشتاری پاسن یای مصا ون شیندگان ،فرایند ررسی محتیای
ا شاار و پنیان داده یای ن د سن امده از گﻔتن یا و نی شتن یا
انجام گردید .یمان گینن نن گیشیام اشخخخاره می نند ،فرایند
ﺗحشیل داده یا شامل شنا سایی گﻔتن یای ا سا سی و نشیدی و
د ستن ندی انیا ر سب مقیلن یا سن(گیشیام .)2999 ،ﻌد از
اﺗمام م صا ون ﺗمام جیاب یا ن د ن طوقن ندی و منظم شد و
نشمار نشیدی نن یانگر پاسخخن شخخرنن ننندگان اشخخد انتواب
گردید.
در انالیز نمی ،مت نیشتاری پاسن یای مصا ون شیندگان
رمزگذاری و شمارش گردید و در جدول ﺗیزیف فراوانی ثون شد.
سخخپس اطال ار میجید در جدول ا اسخختﻔاده از روش یای امار
ﺗیﺻخخیﻔی ،متناسخخب ا نیع متریر یا یا ﺗحقیق ،روش ﺗحقیق ،و
یدف ﺗحقیق ،ﺗجزین و ﺗحشیل گردید .محقق می ﺗیاند شخخاخص
یای اماری مانند در ﺻدیای ﺗیزیف ،فراوانی و در ﺻد ﺗرانمی را
محاسخخخون نند و یا ار ام و ا داد ن دسخخخن امده را رای انجام
محاسوار امار استنواطی  -مانند وجید یموستگی اماری ررسی
نماید  .در روش نیﻔی اجزای ساختار مت نی شتاری م صا ون،
یﻌنی واژه یا ،مﻔاییم و ارﺗواط میان انیا ر سخخب میزان ﺗارار،
ﺗﻌداد واژه یا ،الﻔاظ ،نناین یا و اﺻﻄال ار ن نار رفتن در جمشن
یا و میزان ﺗارار شان شمارش و رر سی می گردد ﺗا الگییای
میجید در گﻔتن یا نشخخف شخخید .روش یای نمی و نیﻔی ا
استﻔاده از نرم افزاریای SPSSو excelانجام می گیرد.
شیر جدید سَیَند یای از شیریای جدید ا ستان اذر ایجان
شر ی اسن .ای شیر نن در نا ین شمال آر ی شیرستان اسای
وا ف شدها سن ،را ساس سر شماری میمی نﻔیس و م سا
سخخخخال  6936خیرشخخخ یدی ،ا جمﻌیتی الر ر  82434نﻔر،
یجدیمی شیر پرجمﻌیّن استان اذر ایجان شر ی می اشد.

شکل  .1شیر سیند ﺗوریز
منبع :شیرداری سیند6936 ،

یدف از ا داث ای شخخیر ،اسخخاان دادن سخخرریز جمﻌین
نالن شیر ﺗوریز ید نن ا استقوال گسترده مردم ای نالن شیر
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رو ن رو شخخد .ﺗﻌداد پارک یای میجید در شخخیر سخخیند  5میرد
اسن نن از ای ﺗﻌداد یا پارک ویﮋه انیان اسن.
شرح و تفسیر نتایج
نتایﺞ پﮋویش اضخخر نشخخان می دید نن انثر مراجﻌی ن ای
پارک در گروه سنی 23ﺗا  93سال می اشد(ﺗﻌداد= .)44% ،66
گروه سخخنی زیر  68سخخال (ﺗﻌداد=  )%4 ،6نمتری گروه سخخنی
مراجﻌن نننده ن ای پارک می اشد (جدول .)6
جدول  .1مشوصار میمی شرنن ننندگان در پرسشنامن
فانتیریا
وضﻌین ﺗایل
گروییای سنی

سﻄح
ﺗحصیالر

زیر گروییا
مجرد
متایل
زیر  68سال
 23-68سال
 93-23سال
 43-93سال
االی  69سال
زیر ذیپشم

ﺗﻌداد()626
66
669
6
26
66
99
69
26

درﺻد
62
88
4
29
44
24
8
29

دیپشم

29

61

لیسانس
فیق لیسانس و
االﺗر

19

48

29

61

منبع :یافتن یای پﮋویش

در خ صیی ﺗح صیالر پا سوگییان ،نتایﺞ ن شان می دید
نن انثر اسخخختﻔاده ننندگان از پارک دارای مدرک لیسخخخانس
یسخختند(ﺗﻌداد=  )19نن شخخامل %48درﺻخخد از پاسخخوگییان می
ا شد .طوق جدول  88 ،6در ﺻد مراجﻌی (ﺗﻌداد =  )669متایل
و 62درﺻد(ﺗﻌداد=  )66مجرد می اشند.
نظر میرسد افراد متایل ضیر ی شتری در پارنیای انیان
دارند و ای مرایر ا یافتن یای مﻄالﻌن وشی می اشخخد جایی نن
ﺗﻌداد افراد مجرد یشخخختر از ﺗﻌداد افراد متایل در ی مراجﻌن
ننندگان ن پارنیای شخخخیری یده اسخخخن ( امی و یمااران،
 .) 2966یمچنی یافتن یای ﺗحقیق اضخخخر ا یافتن یای شی
گشی در مقخخالخخن ارزیا ی نگرش جنسیتی در طرا ی فضایای
شیری(مﻄالﻌن میردی :پارک انیان شخخمس ﺗوریز) در سخخال 32
نن در ان نیز یشتری ﺗﻌداد مراجﻌی در رده سنی  93-23سال
و ا ﺗحصیالر لیسانس می اشند مﻄا قن دارد.
ر ا ساس جدول  2ورزش ،ﺗنا سب اندام و الآری ا فراوانی
 ،)٪51( 36ی ااری ا فراوانی  ،)٪4932( 64ارﺗ واط ا محیط
یرون و گذرا ندن ز مان ا فراوانی  ،)٪4631( 62ن ﺗرﺗیب
میمتری انگیزه یای ﺗرجیحی انیان در مراجﻌار اسن .نداشت

12

حامی و فهام :ﺗیسﻌن نالودی پارک یای انیان ر اساس اولیین سنجی انگیزشی (پارک انیان شیر سیند)

ﺗﻔریح دیگر ا فراوانی  ، )%62( 66یمراه شخخخخدن ا مادر
(ﺗ ﻌداد= ،)%6434 ،68یدن در طوی ﻌن (ﺗ ﻌداد=  ،)%61 ،29ن
ﺗرﺗیب نم ایمین ﺗری انگیزه یای انیان رای ضخخیر در ای
پارک یده اسن.

 %134از پا سن دیندگان (ﺗﻌداد =  )8و رگزاری مرا سم شاد ا
اختصخخای  %6238از انیا (ﺗﻌداد=  )61از فانتیریای نم ایمین
ﺗر در ای زمینن می ا شند .ر ا ساس یافتن یای یدری چپانن
(در مقالن سنجش میزان میفقین پارک یای انیان از دیدگاه
شیروندان نمینن میردی :نالنشیر ﺗوریز در سال  )6939ورزش
و ﺗنا سب اندام ا ﺻشی ﺗری انگیزه انیان رای مراجﻌن ن پارک
یای انیان اسن ( یدری چپانن ،6939 ،ﺻص .)642- 625
ر اسخخخاس جدول 89 ،4درﺻخخخد (ﺗﻌداد=  )69زنان ا الم
نردند دوسن دارند درنالس یای ینری مانند اشپزی و خیاطی
نن در ای پارک یا رگزار می شخخخید شخخخرنن نمایند .رگزاری
نالس یای رایگان ز ان انگشیسی و خﻄاطی و روخیانی ران ا
فراوانی  )٪6632( 14از دیگر ف ﻌال ین یای پر طر فدار در ای
پارک ید .م شارنن در پوت نذری در مرا سمار ا فراوانی 48
( )٪9834نیز طرفداران سیاری داشن.

منبع :یافتن یای پﮋویش

جدول  .4فﻌالین یای فرینگی میرد ال ن زنان

جدول  .2انگیزه یای ﺗرجیحی افراد در مراجﻌن ن پارک انیان
فانتیریا
ورزش ،ﺗناسب اندام و الآری
یااری
ارﺗواط ا محیط یرون و گذراندن زمان
یرون امدن از خانن و ﺗنیایی
یدن ا دوستان
گذراندن زمان
ارﺗواط ا دیگران و رف زدن
یدن در طویﻌن
یمراه شدن ا مادر
نداشت ﺗﻔریح دیگر

فراوانی
36
64
62
49
28
25
21
29
68
66

درﺻد
51
4932
4631
99
2234
2631
2938
61
6434
62

نظر میرسد مردم یا نگاه سالمن وشی ن پارنیای شیری
انیان دارند ﻄیریان مده فﻌالین یا و اماانار ﺗرجیحی در
پارک در زمینن فﻌالیتیای فیزیای و سالمتی یده اسن.
جدول 9پیشخخنیاد زنان رای افزایش سخخالمتی جسخخمی می
اشخخد و یمینﻄیر نن مشخخایده می شخخید 9632 ،درﺻخخد زنان ( ا
فراوانی  )44ا داث سخخال سخخرپیشخخیده و  28درﺻخخد انیا ( ا
فراوانی  )96افزایش ﺗﻌداد پارک یای انیان در سخخﻄح شخخیر را
پیشنیاد می دیند .ایم نمیدن زمی یای ورزشی (ﺗﻌداد = )96
از فانتیریای میم در انجام فﻌالین یای فیزیای انیان ﺗیسخخط
 %2438از مصا ون شیندگان ذنر گردیده اسن.
جدول  .3انتظارار انیان رای انجام فﻌالین یای فیزیای در
راستای سالمن جسمانی
فانتیریا
ا داث سال سرپیشیده
افزایش ﺗﻌداد پارک یای انیان
ایم نردن زمی یای ورزشی
ﺗجییز و ایم نردن وسایل ورزشی
ا داث نمپ سالمتی
ﺗﻌوین استور در پارک
افزایش وسایل ورزشی
گرفت مر ی ورزش
رگزاری مراسم شاد
امیزش یای رایگان و دادن اماانار

فراوانی
44
96
96
26
24
29
29
65
61
8

درﺻد
9632
28
2438
29
6332
6834
6834
6931
6238
134

منبع :یافتن یای پﮋویش

ارائن امیزش یای رایگان و دادن اماانار ا اختصخخخای

فانتیریا
شخخرنن در نالس یای ینری(اشخخپزی ،ﺻخخنایف
دستی ،خیاطی)
رگزاری نالس یای رایگان (انگشی سی ،خﻄاطی،
روخیانی ران)
پوت نذری در مراسمار
محل ﺗجمف خانیادگی و دوستان
رگزاری آرفن یای ﺻنایف دستی
ا داث نتا وانن ای نیچا
رگزاری مراسم در ایام محرم و...
شرنن در نالس یای روانشناسی

فراوانی
699

درﺻد
89

14

6632

48
46
92
96
28
65

9834
91
2634
2438
2234
6931

منبع :یافتن یای پﮋویش

شرنن در نالس یای روان شنا سی ا فراوانی )٪6931( 65
و رگزاری مراسم در ایام محرم ا فراوانی  )٪2234( 28نمتری
ایمین را ن خید اختصخخای داده اند .ای دان مﻌنی اسخخن نن
یش از نیمی از انیان ال مند ن یادگیری و دیدن امیزش در
زمی نن یای موتشف فرینگی و م یارﺗ یای فردی می اشخ خ ند.
ﻌ وارر دیگر پارن یا می ﺗیان ند جای گاه ویﮋه ای در ﺗام یل
امیزش انیان داشتن اشند.
جدول 6یان نننده چرایی ضخخخیر انیا در پارنیای انیان
می اشخخد .ا ﺗیجن ن ای جدول ﺻخخددرﺻخخد زنان میافق ایجاد
پارک انیان می اشخخخند .میمتری دلیل انیا در ای میرد یانن
نگرفت یمسخخرانشخخان رای ضخخیر در ای پارک ا فراوانی 18
( )٪6434و دلیل ﻌدی س مالایتی اسخخخن نن  4631درﺻخخخد
(ﺗﻌداد=  )62زنان در ای پارک دارند .شخخرایط فرینگی و دور از
د ید مردان یدن ا فراوانی  )٪91( 46دل یل میم ﻌدی می

نشرین شمی – پﮋویشی رنامنریزی ﺗیسﻌن نالودی ،سال دوم ،شماره ( 4سری جدید) ،پیاپی  ،8زمستان 6931

اشخخدنن میجب ﺗرآیب زنان رای ضخخیر در ای پارک اسخخن.
وجید افراد مزا م در سخخخایر ماان یا و ازادی در پیشخخخش ن
ﺗرﺗیب ا فراوانی یای  99و  ٪24( 49و  )٪92از اولیین یای
ﻌدی در ای مقیلن می اشد.
جدول  .5میزان درستی و دالیل انتواب ای پارک یا رای مراجﻌن
از دیدگاه مصا ون شیندگان
فانتیریا
میافق ا داث پارک انیان
یمسخخخران یانن نمی گیرند و را ن ﺗر اجازه
ضیر در ای پارک را داریم
موتص یدن پارک انیان ،س مالا ین در
ای فضا
دور از چشم مردان
ا ساس امنین
ازادی در پیشش
وجید افراد مزا م در سایر ماان یا

فراوانی
626
18

درﺻد
699
6434

62

4631

46
49
99
26

91
92
24
29

منبع :یافتن یای پﮋویش

مﻄالﻌن وشی یم روش ساخن نن نن انثرین انیان ()٪96
نالس یای امیزشی را میمتخخخری دالیخخخل میفقیخخخن ایخخخ
پخخخخارک یخخخخای اختصاﺻی مﻄرح نمیده اند .و الوه ر ای ،
موتص یدن پارک انیان و ا ساس مالایتی نن انیان در ای
پارک یا دارند از مده دالیل انتواب ای پارک یا رای ورزش
و ﺗﻔریح اسن.
بحث و نتیجه گیری
رشد روز افزون جمﻌین ا ث میشید نن نیاز ن فضایای سوز و
میمی یر روزه یشترو یشتر شید .ﺗیجن ن امنین فضایای
فراآتی مانند پارنیا ن خصیی رای جامﻌن زنان سیار ائز
ایمین می اشد .فضایای سوز و مشوصاً پارک یای شیری ن
نیان وشی از شیریای امروزی محسیب می شیند نن یاسﻄن
شن وجیدیشان دخالن مستقیم در شییه زیسن و جامﻌن انسانی
دارند و از ای طریق رنیﻔین زندگی انسانیا ﺗﺄثیر میگذارند.
پارنیای موصیی انیان ،از جمشن ماانیخایی میواشد نن اخیراً
جین رفاه زنان ایرانی و ا ایخداف ورزشخی ،امیزشی و ﺗﻔریحی
و ا ﺗمرنز ر ﺗامی امنین روانی و فیزیای انیان ،ﺗیسط مدیرین
شخیری نیخان نیخاده اسن.
مشایده میشید نخ خن انثریخ خن انیان استﻔاده نننخ خده از
پخخارک خخانیان ،خخا اذ ان نقاط یر پارنیای انیان؛ از جمشن
ماانی امخخخخخخ جین گذران او ار فراآن انیان ،رگزاری
نالسیای فرینگی و ینری و ورزشی و س خایر م خیارد م خرﺗوط،
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از ای پارنیا رض خاین داش ختن و ان خرا فضایی مناس خب رای پر
نردن او ار فراآ خن در راس ختای خاال خردن نارایی جسمی و
رو ی خید پذیرفتناند .ا ﺗیجن ن یافتن یای ﺗحقیق مشخخایده
میشید میمتری انگیخزه خانیان از مراجﻌخن خن پارک یای ویﮋه
انیان ورزش  ،پی خاده روی و رسیدن ن ﺗناسب اندام می اشد و
ای مقیلن میتیاند نقش سخخخیار میمی در ﺗامی سخخخالمن افراد
جامﻌن و جشیگیری از ا تال ن انیاع یمارییا مﻔید اشخخد .امی و
یمااران در سخخال  2993یان نردند نن پیاده روی از میمتری
الیق مراجﻌن ننندگان ن پارنیای شیری در ﺗوریز یده ا سن
نن مﻄا ق ا یافتن ای ﺗحقیق می اشد.
و ا ﺗیجن ن مشال چا ی و نم ﺗحرنی در جامﻌن امروزی
وصخخیی انیان ،ﺗیسخخﻌن نالود فیزیای پارنیای شخخیری در
را ستای فرایم اوری اماانار ورز شی و فﻌالیتیای پرﺗحرک می
ﺗیا ند ﻌنیان نق ﻄن ﻄﻔی در ﺗاثیر ای نیع پارن یا در جیامف
امروزی ﺗشقی شخخخید .ی ااری در رده دوم انگیزه ز نان رای
انتواب ای پارن یا و یا نن یرون ا مدن از خا نن و یدن ا
دوسخختان نیز در رده یای ﻌدی رار می گیرد .نظر میرسخخد ا
پیشخخخر فن ﺗانیلیژی و ورود ان ن درون ز ندگی افراد ،ز نان
فرﺻخخخن یشخخختری جین ﺗﻔریح و انجام فﻌالیتیای دیگر پیدا
میانند.
ا داث سال سرپیشیده و افزایش ﺗﻌداد پارک یای انیان
و ایم نردن زمی یای ورزشخخخی از جمشن میمتری انتظارار
انیان در جین افزایش سالمن جسمانی انیان یده و شرنن
در نالس یای ینری و اشخخپزی و ﺻخخنایف دسخختی ن ﺗرﺗیب
اولیین یای میرد ال ن انیان در ای پارک یا می اشخخخد.
سییلن اجازه ضیر در ای پارک یا از طرف یم سران و س
مالاین نسون ن ای پارک یا از ایتم یای میم در ایجاد ال ن
انیان رای ضیر در ای پارک یا یده اسن.
ا ﺗیجن ن نتایﺞ ای ﺗحقیق ،پارنیای انیان ایستی ﻌنیان
وش میمی از فضخخایای سخخوز شخخیری در رنامن ریزی نالن
شیریا در نظر گرفتن شید .رای ا ستﻔاده یتر ای ماانیا الزم
اسن ای پارنیا در ام ﺗری و مﻄشیب ﺗری وش از فضایای
شیری مااه یا ی و طرا ی شیند.
در را ستای ﺗ سییل فﻌالیتیای فیزیای انیان ،ﺗی سﻌن نالود
فیزیای پارنیا ایسخختی شخخامل ماانیای و اماانار ورزشخخی از
جمشن سالنیای سرپیشیده ورزشی ،مسیریای دوچرخن سیاری ،و
مسیریای دویدن و پیاده روی اشد .پیشنیاد می گردد گسترش
طیلی پارنیا یشخخختر مد نظر رار گیرد زیرا نن ای نیع فرم از
فضخخایا اماان انجام فﻌالیتیای پیاده روی و دویدن را ﺗسخخییل
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میاند.
از انجا نن ریایی از پی شش انگیزه میم انیان رای ضیر
در پارنیا ذنر گردیده اسخخخن الزم اسخخخن جشیی دید یرون ن
درون پارک و الﻌاس ا ایجاد میانف صری محدود گردد .رای
افزایش زیوایی و مﻄشی ین درون پارنیا ،میانف صخخری سخخوز از
ویل درختان دارای ﺗاج مترانم و پرپ شن ( شیط ،افرا ،نارون )،ا

درختان یمیشخخن سخخوز (نیش ،سخخرو نقره ای) صخخیرر ﺗرنیوی
جای دییار و صخخار یای آیر زنده میرد اسخختﻔاده رار گیرند.
ﺗی سﻌن نالودی ف ضایای امیز شی در پارک از میمتری ا دامار
میرد نیاز در ﺗجییز پارنیای انیان میجید می اشد و طرا ان و
مدیران منظر شیری ای ستی در طرا ی پارنیای جدید ن ای
نیع فضایا ﺗیجن داشتن اشند.

منابع
ا مدی خراسخخخانی ،نیشخخخی (" .)6986زنخخخان زیخخخر سخخخاین
پدرخیانده یا" .چ ،4نشر ﺗیسﻌن ،ﺗیران .ﺻص.66-69
الماسی فر ،نینخخخا " .)6983( ،ررسخخخی امنیخخخن محیﻄخخخی در
پارنیای منﻄقن ای ن ن خیان وش خی از فض خایای شیری
از دیدگاه زنان ر پایخخخخن رویاخخخخرد ( CPTEDمﻄالﻌن
میردی پارک سا ی) " .فصخشنامن مخدیرین شیری ،شماره
 . 26ﺻص .29-21
پیشگایی فرد ،زیرا" .)6983( ،نظریخخخخن یخخخخای فرینگخخخخی
فمینیسم و داللتیای ان خر جامﻌ خن ای خران ،زن در فرینگ
و ینر" .پﮋویش زنان ،دوره ،6شخخماره سخخیم.ﺻخخص -693
.692
جر انی ،مید " .)6983(،ررسی اماری جرایم زنان ایران" .سال
 ،54شماره .52ﺻص 692-36
جﻌﻔرنﮋاد ،ا مد" .)6984( ،وضﻌین زنان در اشخترال و مدیرین".
مﻄالﻌار زنان ،سال ،9شماره  .5ﺻص .615-619
جاللی فرا یانی ،مج ید " .)6939( ،مدیر ین او ار فرا آن و
ورزش یای ﺗﻔریحی (ﺗجدید نظر و اضخخافار) " .انتشخخارار
دانشگاه ﺗیران.
Cordell, Ken. (2011). “Outdoor Recreation
Data, Trends, and Projections – Planning
for the Future”.
Day, K. (2000). “The Ethic of Care and
Women Experiences of Race and Fear in
Public Space”. Environment and Planning
D: Society and Space, Vol. 17, PP. 302-328.
Hami A, Suhardi M, Manohar M, Malekizadeh
M. (2014). “Natural Elements Spatial
Configuration and Content Usage in Urban
Park”.
International
Journal
of
Architectural Engineering & Urban
Planning, Vol. 24, No. 1, PP. 15-23.
Hami A, Suhardi M, Manohar M, shahhosseini
’H. (2011). “Users
Preferences
of

ی خخدری چیان خخن ،ر خخیم" .)6939( ،سنجش میزان میفقین
پارک یای انیان از دیدگاه شیروندان (مﻄخخالﻌخخن میردی
نالنشیر ﺗوریز) " .سال  ،6شماره  .29ﺻص .696- 625
دادور ،ر من اهلل ،افضخخشی ،مﻌصخخیمن " .)6988( ،ررسخخی نقش
ز نان در ن ظام ر نا من ریزی و طرا ی شخخخیری در شخخخیر
نرمان" .یمایش مشی زن و مﻌماری ،ﺗیران ،امیزشخخخاده
فنی رفن ای دخترانن سما ،ﺻص .3-6
دیانی ،محمد سی (" .)6931روشیای ﺗحقیق در نتا داری".
ﺗیران :مرنز نشر دانشگایی .ﺻص .6-6
زنجانی زاده ،ا زازی ،یما" .)6989( ،زنان و امنین شخخخیری".

مجشن ﺗوصصی ز ان و اد یار دانشاده ی اد یار و شیم
انسانی مشید ،شماره  ،94ﺻص .193-199
ناظمی ،میروش" .)6988( ،رویاردی ﺗحشیشی ن مقیلن جنسین
و ﺗاثیر ان ن نیﻔین فضا (نمینن میردی پارک فجر ﺗوریز)".
نشرین ییین شیر ،سال ،9شماره ،4ﺻص.66-48
یییود ،لس و یم ااران" .)6989( ،او ار فرا آن" .ﺗرج من ی
محمد ا سانی ،ﺗیران :امید دانش.ﺻص .621-626
Barbosa, Olga, et al. (2007). “Who Benefits
from Access to Green Space? A Case Study
from Sheffield”. UK: Landscape and
Urban Planning, Vol. 83.
Byrne, J; Neil. S. (2010). “Green and Open
Space Planning for Urban a Review of the
Literature and best Practice”.
Colachi, S (2006). “Urban Parks and this Major
Role of Stress Decreasing in Urban Crowd
Society”.
Journal
of
City
and
Development.vol.33, pp: 13-28.
Colachi, S. (2006). “Urban Parks and this
Major Role of Stress Decreasing in Urban
Crowd Society”. Journal of city and
Development, Vol. 33, PP. 13-28.

16

6931  زمستان،8  پیاپی،) (سری جدید4  شماره، سال دوم،نشرین شمی – پﮋویشی رنامنریزی ﺗیسﻌن نالودی

Usability and Sustainability of Old Urban
Park in Tabriz, Iran”. Australian Journal
of Basic and Applied Sciences, Vol. 11, No.
5, PP. 1899-905.
Koskela, Hill. (2000). “Revisiting Fear and
Place”. Women Fear of Attacked the Build
Environment, Vol. 31, PP. 269-280.
Krenichyn, Kira. (2004). “Women and
Physical Activity in an Urban Park”.
Enrichment and Support Through an Ethic
of Care.
Martin, W. H., & Mason, S. (2003). “Leisure
in Three Middle Eastern Countries”. World
Leisure, Vol. 45, No. 1, PP. 35-44.
Moghadam, Narges Arab, (2007). “Woman’s
Leisure & Constraints to Participation”.
Iranian Perspectives, No 1, PP. 109-126.
Muderrso Lo. H. and Dem R. Z. (2004). “The
Relationship between Perceived Safety in
Urban Recreation Parks”. Journal of
Applied Sciences, Vol. 4.
Russell, R. V., & Stage. F. K. (1996). “Leisure
as Burden: Sudanese Refugee Women”.
Journal of Leisure Research, Vol. 28, PP.
108-121.
Samdahl, D. M. (2005). “Making Room for
“Silly” Debate: Critical Reflection on
Leisure Constraints Research”. In E. L.
Jacson (Ed.), Constraints to Leisure (PP.
337-349), State College, PA: Venture
Publishing.
Scott, D., & Kim, C (1998). “Outdoor

Recreation Participation and Barriers to
Involvement”. Technical Report Submitted
to Texas Parks and Wildlife Department,
Retrieved on May 4, 2004 from
http://rprtsweb.tamu.edu/TPWD.scott .pdf
Shaw, S. M., & Henderson, K. A. (1994).
“Gender, Leisure, and Constraints:
Towards a Framework for the Analysis of
Women’s Leisure”. Journal of Leisure
Research, Vol. 26, PP. 8-22.
Shaw, S. M., & Henderson, K. A. (2005).
“Gender Analysis and Leisure Constraints”.
An Uneasy Alliance, In E. L. Jackson (Ed.),
Constraints to leisure (pp. 35-51), State
College, PA: Venture Publishing.
Tarakeshwar, N.,Stanton ,J. & Pargament, K.
(2003). “Religion: An Overlooked
Dimension in Cross-Cultural Psychology”.
Vol. 34, PP. 377-394.
Tirone, S, C., & Shaw, S. M. (1997). “At the
Center if their Lives: Indo Canadian
Women, their Families and Leisure”.
Journal of Leisure Research, Vol. 29, No.
2, PP. 225-244.
Tsaur, s, Lin, y. andlin (2006). “evaluating
Ecotourism Sustainability from the
Integrated Perspective of Resource,
Community and Tourism”. Tourism
Management. vol, 27, pp: 640-623.
Walker, GJ.Deng,J. & Dieser ,R. B.(2005).
“Culture, Self-Construal, and Leisure
Theory and Practice”. Journal of Leisure
Research, Vol. 37, PP. 77-99.

